
4. Γενικόρ ζκοπόρ καηά ηάξη/ζςνδςαζμό ηάξεων, ανάλογα με ηο πώρ 

αναπηύσθηκαν μέσπι ηώπα οι Δείκηερ Επιηςσίαρ – Δείκηερ Επάπκειαρ για ηο 

μάθημα ηηρ Λογιζηικήρ  

 

Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο Δπάξθεηαο ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

Λπθείνπ αλαπηύρζεθαλ ζε έλαλ πίλαθα αλά ηάμε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο 

ππξεληθέο γλώζεηο (πιεξνθνξίεο, έλλνηεο, δεμηόηεηεο θ.ά.) πνπ πξέπεη λα 

θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο αλά βαζκίδα.  Κάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα 

αμηνινγεηέα θαη ηα δηδαθηέα, πνπ αθνξνύλ ζηηο δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο ηεο 

δηπινγξαθίαο, ησλ εκεξνινγηαθώλ εγγξαθώλ, ησλ βνεζεηηθώλ βηβιίσλ, ησλ 

ηειηθώλ ινγαξηαζκώλ κηαο αηνκηθήο επηρείξεζεο ή κηαο πξνζσπηθήο εηαηξείαο ή 

κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηώλ.  

Σηελ Α΄ Λπθείνπ,  νη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη λα θαηαλννύλ ηελ ινγηζηηθή αξρή, ην 

κεραληζκό ηεο δηπινγξαθηθήο δηαηύπσζεο ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη λα 

ζπληάζζνπλ ηειηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο γηα κηα αηνκηθή 

επηρείξεζε κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο.   

Σηε Β΄ Λπθείνπ, αλακέλεηαη λα θαηαλννύλ ηα δηεζλή πξόηππα αλαθνξάο (IFRS), ηηο 

έλλνηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο αλαθνξηθά κε ηα 

δεδνπιεπκέλα θαη κε δεδνπιεπκέλα έμνδα – έζνδα, ηηο απνζβέζεηο παγίσλ 

ζηνηρείσλ θαη ηνπο επηζθαιείο ρξεώζηεο θαη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο ρξεώζηεο 

θαη λα ζπληάζζνπλ ην πξνζαξκνζκέλν ηζνδύγην.  Δπίζεο, αλακέλεηαη λα κπνξνύλ 

λα ελεκεξώλνπλ ηα βνεζεηηθά ινγηζηηθά βηβιία θαη λα  ζπληάζζνπλ θαηάζηαζε 

ζπκθηιίσζεο ηεο ηξάπεδαο, ινγαξηαζκνύο ειέγρνπ θαζνιηθώλ ρξεσζηώλ θαη 

πηζησηώλ, θαζώο θαη λα δηνξζώλνπλ κε ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηα 

ινγηζηηθά ιάζε.  Σην ηέινο ηεο Β΄ Λπθείνπ νη καζεηέο/ηξηεο κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο 

ηεο Λνγηζηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπληάζζνπλ ηειηθνύο ινγαξηαζκνύο 

θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, ηόζν γηα κηα αηνκηθή επηρείξεζε, όζν θαη γηα κηα 

πξνζσπηθή εηαηξεία.  

Σηε Γ΄ Λπθείνπ, νη καζεηέο/ηξηεο αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαρσξνύλ 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ αθνξνύλ ηελ αγνξά θαη πώιεζε ζηνηρείσλ κε 

θπθινθνξηαθό ελεξγεηηθνύ, ηελ πξόζιεςε θαη απνρώξεζε ζπλεηαίξνπ, θαζώο θαη 

ηε δηάιπζε πξνζσπηθήο εηαηξείαο.  Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα ζπληάζζνπλ 

ηειηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο γηα βηνκεραληθή επηρείξεζε, 

πξνζσπηθή θαη κεηνρηθή εηαηξεία κε βάζε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο.  Οη 

καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ινγηζηηθό ρεηξηζκό ηεο έθδνζεο κεηνρώλ 

θαη νκνινγηώλ θαζώο θαη ηεο εμαγνξάο κηαο αηνκηθήο ή πξνζσπηθήο εηαηξείαο από 

κηα κεηνρηθή εηαηξεία. Τέινο νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνύλ 

θαη λα ζπγθξίλνπλ δηαρξνληθά κε ηε ρξήζε ινγηζηηθώλ αξηζκνδεηθηώλ ηα ινγηζηηθά 



απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ηα δηθά ηεο απνηειέζκαηα κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

 


